
VÝLUKA NA TRAŤOVOM ÚSEKU ČADCA  - 
MAKOV   06. - 08. OKTÓBRA 2015 

!
Vážení cestujúci, !
z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na 
úseku trate Čadca – Makov v dňoch 06. - 08. októbra 2015 prichádza 
k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z tohto dôvodu pripravila Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s. nasledovné opatrenia v železničnej osobnej 
doprave: 

!
OPATRENIA V DŇOCH 06., 07., 08. OKTÓBRA 2015 
 (UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK)   
  
Na trati Čadca – Makov 
Osobné  vlaky  č. : 
4002 (Čadca 6:33 – Makov 7:29),  
4004 (Čadca 7:33 – Makov 8:29),   
4006   (Čadca 11:33 – Makov 12:29),  

4008   (Čadca 12:33 – Makov 13:29),   
4022   (Čadca 13:33 – Makov14:29)   !

budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou ( NAD).            
!
Na trati Makov– Čadca 
Osobné  vlaky  č. : 
!
Os 4009 (Makov 7:40 – Čadca 8:29),      
Os 4013  (Makov 12:40 – Čadca 
13:29), Os 4027  (Makov 13:40 – 

Čadca 14:29),  Os 4015  (Makov 14:40 
– Čadca 15:29)  

Os 4011     (Makov 9:40 – Čadca 10:29),   
budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou ( NAD).            !!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE CESTUJÚCICH 
  !
➢ z dôvodu obmedzenej kapacity vozidiel zabezpečujúcich NAD počas výluky nie 

je povolená v dotknutých úsekoch preprava imobilných cestujúcich, 
cestovných batožín a bicyklov v úschovni vo vlakoch nahradených autobusmi. 

Náhradné zastávky NAD budú zriadené pre:  

Železničná stanica Raková – zastávka dopravcu SAD „Raková, žel. zastávka“, 

    - Železničná zastávka Staškov zastávka – zastávka dopravcu SAD „Staškov,   
Bahana“,  

    - Železničná stanica Staškov – zastávka dopravcu SAD „Staškov, žel. stanica“,  

    - Železničná zastávka Podvysoká – zastávka dopravcu SAD „Podvysoká, 
Tesla“,  



    - Železničná zastávka Turzovka zastávka – zastávka dopravcu SAD  „Turzovka, 
žel.        zastávka“, 

    - Železničná stanica Vysoká nad Kysucou – zastávka dopravcu SAD „Vysoká n. 
Kys., Jednota“, 

    - Železničná zastávka Nižný Kelčov  –  zastávka dopravcu SAD „Vysoká n. Kys., 
Nižný  Kelčov, žel. zastávka“. 

V  tarifných bodoch Čadca, Čadca zastávka, Turzovka a Makov budú 
pristavené autobusy NAD pred výpravnými budovami !!
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté tiež v osobných pokladniciach, na výveskách, v 
Kontaktnom centre ZSSK (t.č. 18 188, info@slovakrail.sk) a na našej internetovej stránke 
www.slovakrail.sk. 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za 
vzniknuté komplikácie, ktoré sú vyvolané obmedzeniami na strane 

správcu železničnej dopravnej cesty. !
Ďakujeme za pochopenie. 

mailto:info@slovakrail.sk

